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Vonatkoznak-e az alábbi állítások a 
XXI. század családjaira? 

►Biztonságos kötődést és érzelmi biztonságot 
lehetővé tevő közeg 

►A viselkedéses kompetenciák átadásának 
legfontosabb terepe 

►Szociális támogatás fő forrása a benne élő 
egyének számára 

►A legfontosabb stresszcsökkentő eszköz 

►Gazdasági egység 



Család 

 

► Azonosulás 

► Kötődés 

► Kölcsönösség 

► Lojalitás 

► Szolidaritás 

 

 

► Hierarchia (szülői és 
gyerek alrendszer) 

► Határok 

► Szabályrendszer 

► Rugalmasság és 
alkalmazkodóképesség 



Rigiditás 



Kaotikus kapcsolatok, összemosottság 



Hierarchia-tévesztés, parentifikáció 



Egészséges család –egészséges családtagok 
Szelekciós ill. protektív elméletek 

► Az egészségi állapot 
meghatározza a családi állapot 
alakulását 

 

► Az „egészségesebbek” 
könnyebben alakítanak és 
tartanak fenn családot 

 

► Eleve jobb anyagi helyzetben 
vannak, és 

 

► Magasabb a társas 
támogatottságuk 

► A családi állapot jelentős 
protekciót biztosít az 
egészségben és az 
életminőségben 

 

► De diszfunkcionális családi 
működés jelentős egészég-
rizikófaktor 

 

 

 

 

 

► Korai házasságok (16-23 év)  
között „ellentétes szelekció” 

Cheung és mtsa (1998) Public Health 112: 309-11 



Szülői alrendszer 







Házastársi kapcsolatrendszer változói 

 

►Bizalom 

►Problémák közös megoldása 

►Nyílt, direkt kommunikáció 

►Kapcsolati problémák hiánya 

►Közös időtöltés 

►Minőségi idő 



Nehézségek a családban 

 

►Összemosottság 

►Rigiditás 

►Túlvédés 

►Konfliktusmegoldás hiánya 

►Gyermek bevonása a szülői 
konfliktusokba 

►Apa kivonódása 



De miért ilyen gyakoriak 
a családi/párkapcsolati 

nehézségek? 



Párválasztás az emberi 
kultúrában 

► Az emberiség történelme során kulturálisan 
nagyon komolyan szabályozott folyamat 

 

 

►MOSTANÁIG…. 

 

►Miért? 



 

►A család gazdasági egység is volt 

 

 

► A szociális biztonságot (óvoda, idősellátás, 
segély, támogatás) a családi rendszer 
biztosította 



A párválasztás tehát 

► gazdasági befektetés 

 

► állásinterjú 

 

► társadalombiztosítás 

 

► szociális hálóépítés 

 

VOLT 

Nem a személyes 
érdekek, hanem a 
nagycsalád érdekei 

dominálták 

 



Mit tehettek a házas felek? 

 

►Elfogadtak 

 

► Megtanultak kommunikálni 

 

► Távolságot tartottak  







► Az ázsiai kultúrákban a házasfelek sokkal 
kevesebb időt töltenek együtt 

 

►Az idő legnagyobb részét azonos nemű 
rokonaikkal és barátaikkal töltik 

 

►Kisebb intimitás? – Énhatárok! 

►Egymásra fordított minőségi idő 



Mi a helyzet a mi kultúránkban? 

►  Választás saját, egyéni szempontok alapján 

 

►  Igények vs elfogadás  

 

► Kevesebb külső családi támogatás 

 

►  Több egymással töltött idő, az egymásra fordított 
minőségi idő csökkenésének kockázata – 
kommunikációs zavarok gyakoribbá válhatnak 



Kommunikációs zavarok 

► Elhanyagolás érzése 

 

► Keveset beszélnek 
fontos dolgokról 

 

► Lényeges dolgokra 
nem jut idő 

 

► Kevés közös 
tevékenység 

►  „Túlközelség” érzése 

 

► Túl sokat beszélnek 
jelentéktelen dolgokról 

 

► Lényeges dolgoktól 
vész el az idő 

 

► Kevés egyéni 
tevékenység 



Megoldási lehetőségek 

► Kölcsönös kérések módszere 

 

► Minőségi idő növelése (akár gyerekekkel 
való együttlét rovására) 

 

► Pozitív!!! és negatív érzések 
kommunikációja 

 

►Gondolatolvasás kerülése + szeretetnyelv 



Gondolatolvasás 

► „Most biztosan azt gondolja, hogy….” 

 

 

 

►„Tudnia kéne, hogy….” 



Helyette 

 

► Kérdezzünk 

 

► Közöljünk 

 

► Nem értjük egymást félszavakból!!! 



Szeretetnyelv  

1.  Aktív figyelem 

 

2. Testi érintés 

 

3. Szóbeli dicséret  

 

4. Ajándékok 

 

5. Mindennapi figyelmességek 



Családi reziliencia fejleszthető területei 

► A család probléma-koncepciója (azaz: 
milyen okokat tulajdonítanak a 
problémának, és hogyan gondolják azt 
kézben tartani) 

► Egyes családi működési módok 
(rugalmasság, kohézió, tágabb rokoni 
támogatás) 

► Nyílt, világos és pozitív kommunikáció 

Rolland és mtsa (2006). Current Op Pediatrics 18: 527-38 



A család szerepe a mentális 
egészség fenntartásában 



Protektív tényezők 

► Stresszel való 
megbirkózás 
képessége 

► Alkalmazkodó 
képesség 

► Autonómia 

► Korai kognitív 
stimuláció 

► Testmozgás 

► Biztonság 

► Önbizalom 

► Életkészségek 
(szociális, 
kommunikációs stb). 



► Biztonságos anyai 
viselkedés terhesség 
alatt 

► Megfelelő anyai 
gondoskodás 

► Támogató család 

► Pozitív interakciós 
minták a családban 



A bizonyítékokkal leginkább alátámasztható 
prevenciós beavatkozások 

►  Korai 
készségfejlesztés, 
részképesség zavarok 
szűrése 

► Családtámogatás 

 

► Szülők kommunikációs 
és problémamegoldó 
képességének javítása 

 

Saxena S (2006). World Psychiatry 5:1 6-14 



Boldogságfokozó gyakorlatok 

► Hála kifejezése 

► Optimizmus 

► Rágódás és társas 
összehasonlítás kerülése 

► Jó cselekedetek 

► Kapcsolatok ápolása 

► Megbirkózási stratégiák 

•Megbocsátás 

•Áramlatélmény fokozása 

•Apró örömök élvezete 

•Célok kitűzése, 

elköteleződés 

•Vallásgyakorlás és 

spiritualitás 

•Törődni a testünkkel 



Családtámogatás 

►  Pszichoedukáció 

►  Kognitív 
viselkedésterápiás 
problémamegoldó 
tanácsadás 

►  Családterápia 

► Többcsaládos csoport 

► Önsegítő programok 

►  Családsegítő? 

 

► (csoport)praxis? 

 

► Nevelési tanácsadó? 

 

► Civil alapítványok 
(Otthon Segítünk, 
Családi Szolgálatok 
Ligája)? 







EDUVITAL 

 

 

 

 

► Információ  

 

 

 



 

 

 

 

► Kapcsolatteremtés 



 

 

 

 

► Az együttműködések 
facilitálása 

 


